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A tantárgy oktatásának célja:  
A hallgató ismerje meg a tanítás és nevelés során szerepet játszó fontosabb lélektani tényezőket és folyamatokat.  
Ismerje meg azokat a pszichológiai tényezőket, amelyek az oktató-nevelői munka két főszereplőjének, a tanárnak  
és a diáknak az iskolai életében szerepet játszanak.  A tanári szerephez kapcsolódó elvárások, oktatásról kialakított 
nézet, tanári szerep, hatékonyság, stb., valamint a tanulók/tanulói csoportokhoz köthető témák, mint az 
intelligencia, képesség, motiváció, szorongás, hátrányos helyzet, tehetség témakörök megismerését célozza meg a 
tantárgy.  
Fejlesztendő kompetenciaterületek:  
A tanuló alapvető ismereteket szerezhet a pedagógia területén, a pszichológia nevelésben, oktatásban, emberi 
kapcsolatban való alkalmazásáról. Megérti a tanulóval, pedagógussal, szakmai vezetővel, illetve partnerekkel való 
kommunikáció alapelveit, a működés törvényszerűségeit. A tanuló attitűdje nyitottá válik a társadalmi 
változásokkal változó pedagógiai jelenségvilág iránt. Képviselje, hogy a tanulásnak különböző helyei, terei, formái, 
stb. vannak, az emberi kompetencia fejlődésére ható szereplők kulturálisan sokszínűek, s társadalmi 
kölcsönhatásban állnak.  
 
Kötelező irodalom: 
N. KOLLÁR Katalin – SZABÓ Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest, 2004. (3., 4., 5., 6., 
7., 8..10., 11.., 13., 15., 18., 19. 21. fejezetek) 
 
Ajánlott irodalom: 
GORDON, T.: T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése. Gondolat, Budapest, 1991. 
GOLNHOFER, E., A pedagógusok nézetei a gyerekekről, diákokról, in: Ikolakultúra 2002/2. 109-112. 
OLÁH, ZS., Játszmák az oktatásban, in: MÉSZÁROS, A. (szerk.), Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, 
ELTE Eötvös Kiadó, 2004. 447-470. 
BUDA,B. Kommunikáció az osztályban, in:  MÉSZÁROS, A. (szerk.), Az iskola szociálpszichológiai 
jelenségvilága, ELTE Eötvös Kiadó, 2004. 17-26. 
 

Kurzustematika (L):  
1. Szocializáció, tanulási formák 
2. A tanári szerep, a tanár személyisége 
3. A tanári hatékonyság 
4. A tanári hiedelemrendszer 
5. A tanári hatalomgyakorlás színterei: tekintély, fegyelmezés ellenőrzés, értékelés. Az osztályfőnöki szerep. 
6. A tanulás szociokulturális kontextusa, hátrányos helyzet 
7. A tanulók megismerése 
8..A tanulói énkép, teljesítmény 
9. Intelligencia, egyéni különbségek, hatékony tanulás 
10. Motiváció, érzelmek, nemek szerepe az oktatásban 
11. A problémás gyermek, a tehetséges tanulóval 
 
 
Követelmények, értékelés: 
A hallgatók a félév során tárgyalt témák kapcsán kidolgoznak egy-egy iskolai jelenséget (pl. értékek, iskolai 
konfliktus) és referátum formájában a félév során szeminárium keretében megosztják a többiekkel. Értékelés: 
megajánlott érdemjegy az órai aktivitás és a referátum alapján. 
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